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Varejista espanhola El Corte Inglés
busca pontos em capitais brasileiras
Capital estrangeiro
Adriana Mattos
De São Paulo

O presidente da maior varejista
do mercado espanhol El Corte In-
glés,Isidoro Álvarez, esteve no Bra-
sil por quatro dias na semana pas-
sada, em contato com consultorias
da área imobiliária e em visitas a
imóveis em quatro cidades, São
Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Sal-
vador, como apurou o Valor com
fontes que estiveram com o em-
presário no país.

A direção da rede espanhola
confirma a viagem ao Brasil, mas
não comenta detalhes da agenda
do executivo. "A visita de nosso
executivo está dentro da dinâmica
habitual de viagens que tem como
objetivo conhecer novos formatos
comerciais e novas formas de dis-
tribuição que aparecem no merca-
do", informa em nota a compa-
nhia, com faturamento anual de
quase €16,4 bilhões, segundo últi-
mo relatório de resultados.

A empresa imobiliária Cush -
man & Wakefield estaria assesso-
rando a empresa na avaliação de
pontos comerciais — as empresas
são parceiras na Europa.

Com 488 lojas em seis países, o
grupo começa a avançar no proje-
to de abrir a primeira loja no Brasil
dentro de um prazo de 12 a 18 me-
ses. É um período que o comando
da rede entende ser possível, le-
vando em consideração trâmites
burocráticos, contratação de equi-
pe e negociação com fornecedo-
res. Está aberta a possibilidade de
que a primeira unidade no Brasil
seja uma loja de departamento, da

bandeira El Corte Inglês, ou uma
de vestuário “fast fashion”, da rede
Sfera, segundo informações que
circulam no mercado.

Nos dois casos, a empresa en-
tende que terá de trabalhar com
fornecedores locais para evitar
gargalos com a importação, uma
questão que tem sido foco de aten-
ção de varejistas estrangeiras que
avaliam a entrada no país.

Na visita às cidades brasilei-
ras, Álvarez esteve em shopping
centers e em pontos de rua, de
médio e grande porte. Na Amé-
rica Latina o grupo tem negó-
cios apenas no México desde
2000 — por meio de uma agên-
cia de viagens do grupo.

Criada em 1940 pelo tio de Álva-
rez, Ramón Areces, a cadeia espa-
nhola tem lojas de supermercado
(Supercor), hipermercado (Hiper-
cor), de conveniência (Opencor),
de produtos óticos (Otica 2000),
além das lojas de departamento
(El Corte Inglés) e de vestuário
(Sfera). A varejista somou vendas

de €16,4 bilhões no ano fiscal ter-
minado em fevereiro de 2011 —
valor 0,3% superior ao período an-
terior. Reestruturação de alguns
negócios e a crise europeia afeta-
ram os resultados e analistas euro-
peus já soltaram relatórios refor-
çando a importância da busca de
novos mercados por parte da rede.

A operação de lojas de departa-
mentos é a maior em receita — fo -
ram €9,6 bilhões de fevereiro de
2010 a fevereiro de 2011, queda de
0,4%. Ela é considerada um dos
exemplos clássicos de loja de de-
partamento no mundo — formato
que no Brasil não existe desde a fa-
lência de Mappin e Mesbla.

A Sfera, que faturou €200 mi-
lhões em 2010 (alta de 3,2% so-
bre 2009), somava 74 lojas na
Espanha e Portugal no início de
2011. Ela tem um formato de
operação que se assemelha aos
de H&M e Zara. A H&M já estu-
dou a entrada no mercado brasi-
leiro. A inglesa TopShop chega
neste ano ao Brasil.

Curtas

Resultados da Gol
A Gol alterou pela segunda vez

a data de divulgação de resultados
do quarto trimestre de 2011, para
26 de março. A empresa informou
que a mudança foi feita para a
“consolidação das demonstrações

financeiras da Webjet ”. A data ini-
cial era o dia 8 de março. Depois,
foi alterada para 19 de março.

Qualicorp compra
A Q u a l i c o r p, corretora na área

de saúde, anunciou a aquisição

da Fidelitas Corretora de Segu-
ros, da Bahia. A empresa admi-
nistra uma carteira com 77 mil
clientes de planos de saúde, den-
tal e seguro de vida, cujos prê-
mios somaram mais de R$ 70 mi-
lhões nos últimos 12 meses.

Va re j o “Superchinos” investem em marca própria e
ampliam rede de lojas para fora de Buenos Aires

Mercadinho chinês
cresce na Argentina
com ajuda da classe C

NICOLAS POUSTHOMIS / SUB.COOP

Zheng Ji Cong, secretário-geral da Casrech, a entidade dos supermercadistas chineses: “Somos dez grupos familiares”

César Felício
De Buenos Aires

Símbolo recente de Buenos Ai-
res, os “superchinos”, pequenos
supermercados controlados por
chineses, começam a se tornar
mais parecidos com as grandes
redes que atuam no país, como
C a r r e f o u r, Wa l m a r t e a local Co -
t o. Nos próximos dois anos, de-
vem investir US$ 100 milhões pa-
ra terem como marca própria
seus 20 itens de maior venda.

A saturação de Buenos Aires e
região, onde já existem 9,8 mil
mercadinhos de chineses, que
faturam cerca de US$ 3,3 bi-
lhões, começa também a levar o
modelo para o interior do país.
Nesta migração, as lojas aumen-
tam: dos 250 metros quadrados
médios da capital argentina pas-
sam para unidades de 1,5 mil
metros quadrados, incluído es-
t a c i o n a m e n t o.

“Somos dez grupos familiares
e cada um tem cem supermerca-
dos, em média. Nosso projeto en-
volve 1,1 mil unidades”, disse
Zheng Ji Cong, secretário-geral
da Casrech, a entidade que reúne
os supermercadistas chineses. A
noção de “f a m í l i a”, neste caso,
envolve grupos de até cem pes-
soas, de pai e filho a primos dis-
tantes. Os chineses vão arcar com
metade do projeto. A outra meta-
de virá da China, sob forma de in-

vestimento direto.
O universo da colônia chinesa

em Buenos Aires foi recente-
mente retratado no filme “Um
Conto Chinês”, de Sebastián Bo-
rensztein, e mostra uma particu-
laridade: com pouco domínio
do idioma, os chineses contro-
lam o varejo de vizinhança.

Todos os comerciantes são de
uma única província na China,
Fujian, e 80% vêm de uma única
cidade, Fuqin, segundo Zheng.

A decisão de investir em lojas
maiores e marcas próprias está
ligada à mudança do padrão de
consumo na Argentina, que
guarda semelhança com o Bra-
sil: há uma crescente classe C, na
periferia da capital e nas provín-
cias do interior mais preocupa-
da em comprar por menor pre-
ço, independente da marca. É
neste momento que deverão en-
trar os produtos da “Red Econo-
m i a”, em que os chineses irão co-
mercializar molho de tomate,
ervilha, milho e enlatados do gê-
nero a partir deste ano. “Com a
verticalização, eliminamos os
custos da intermediação e ga-
nhamos no preço”, disse Zheng.

A entidade adquiriu este ano
uma fazenda de tomate na pro-
víncia de San Juan, já com a uni-
dade de processamento. Na mes-
ma unidade, também serão pro-
cessadas azeitonas e azeite de oli-
va. A exceção à “Red Economia”

será na área de alimentícios fres-
cos. Da verba para investimento,
US$ 20 milhões foram usados pa-
ra adquirir a linha de produtos
de uma antiga fábrica de lácteos
e massas frescas, a Gandara. Os
produtos, bem tradicionais na
Argentina, deveriam ser lança-
dos em meados do ano, mas o
cronograma pode atrasar. “Esta -
mos tendo problema com o sin-
dicato. Eles querem a readmissão
de todos os antigos funcioná-
rios”, disse Zheng.

Os produtos da Gandara e da
“Red Economia” deverão ser
vendidos sobretudo no interior
e na periferia. A classe média ar-
gentina que mora nos bairros
centrais de Buenos Aires não
abre mão de comprar as marcas
que já conhece. “ Existe já uma
desaceleração da economia e ca-
da consumidor está reagindo di-
ferente. Nos locais de menor
renda, a tendência a migrar para
o menor preço é muito clara.
Mas na área rica, as pessoas pre-
ferem comprar menos”.

Outro projeto da associação
caminha mais devagar: o cartão
de crédito lançado em parceria
com sindicatos e associação de
aposentados comercializou até
agora 25 mil unidades, quando
se esperava quatro vezes mais em
um ano. “Como somos muito
pulverizados, não conseguimos
estruturar um sistema para dar o

mesmo bônus ao cliente em to-
das as unidades. Mas o cartão é
uma necessidade, faz crescer o
consumo em até 3% no mês” , dis-
se Zheng. Na Argentina, por lei , a
taxa de administração não pode
exceder 3%. Os juros rotativos es-
tão na faixa de 20% ao ano, ligei-
ramente negativa em relação aos
cálculos privados da inflação,
que vão de 20% a 25%. Não há nú-
mero oficial confiável, que sirva
de referência.

As paredes da sala de Zheng,
repletas de fotos da presidente
argentina Cristina Kirchner,
mostra que a intimidade com o
poder é uma das chaves do ne-
gócio. “Estive com ela várias ve-
zes. E com figuras do governo,
como o secretário de Comércio
Interior, Guillermo Moreno, o
contato é constante. Este gover-
no trabalha com um modelo de
controle de preços, negociando
compromissos em torno de uma

cesta de produtos, de tempos
em tempos. Nós sempre conse-
guimos cumprir a nossa parte e
ganhamos a confiança. Quando
um fornecedor aumenta muita
ou o produto some, nós avisa-
mos a eles”, relatou Zheng, que
afirma trabalhar com uma mar-
gem de lucro invejável para o su-
permercadista brasileiro. “Nossa
margem é de 10%, em média. O
que nos pesa é o custo do imóvel
e o da mão de obra”, disse.

REUTERS/ANDREA COMAS

Álvarez, presidente, avalia imóveis em São Paulo, Rio, Recife e Salvador

A Insight Comunicação anuncia, orgulhosamente, a sua 
mais recente produção: a história de um floricultor que amava dálias. 

Ah, antes que a gente se esqueça, ele também gostava 
muito do Brasil e adorava ensinar economia.

A Insight agradece ao Banco Itaú, à CPFL Energia, ao Banco BVA, 
ao Banco BBM, à PwC e à Vale pelo apoio para a realização desta obra, que teve 

o incentivo do Ministério da Cultura e a colaboração da Fundação Getulio Vargas.
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PARA NÃO DIZER QUE A 
INSIGHT NÃO FALOU DE FLORES

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM CONTEÚDO INTELIGENTE
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 mar. 2012, Empresas, p. B5.




